Bestyrelsens Beretning for 2017.
Det er den 10. beretning jeg skal holde, så jeg kan holde 10 års jubilæum som
formand.
I det forgangene år har vi holdt 6 bestyrelsesmøder og et økonomimøde. Der har
også været holdt 5 møder i Sønderborg vandråd. Her udover har vi haft et utal af
møder i forretningsudvalget, det er især byggemøder samt andre møder i
forbindelse med det nye vandværk.
I 2017 har vi fået 5 nye tilslutninger 4 i sommerhus området, disse var der betalt
tilslutningsafgift for, og 1 helt ny tilslutning.
Vi oppumpede 356.950m3 vand, stort set det samme som i 2016, eget forbrug til
filterskylning 46.631 og 11.367 m3 har vi eksporteret det meste til Asserballeskov og
en mindre mængde til Kegnæs, det betyder, at vi har sendt 298.952 m3 ud til
forbrugerne. Vi har solgt 281.378 m3, der er så et spild på 17.574 m3 svarende til
5,88 %. Det må siges at være fint, det er først, når man når op på 10 %, at det er
kritisk, for så vanker der bøder til staten, og det kender jeg flere andre værker her i
kommunen, som har de problemer.
Vi havde sidste år 12 lækager på ledningsnettet mod 25 året før, 5 af disse var relativ
store fra 500 op til 800 m3, de var fordelt med 2 i Skovmosen 2 i Lysabild og 1 i
Tandslet. Vi har afsløret 13 lækager hos forskellige andelshavere, med vandtab op til
70 m3 og fordelt over hele området.

Vores system med fjernaflæste målere fungerer fint, selvom vi stadig har nogle
vandmålere, som vi ikke har kontakt med. Bjarne opsætter forstærkere og antenner
forskellige steder, men alligevel måtte Bjarne her ved årsskiftet aflæse 400 målere
med den håndholdte terminal. En stor del fordi målerbrønden står fuld af vand og
derved dæmper signalet fra vandmåleren så meget at elmåleren ikke kan se det.

I Ertebjerg er vi færdig og systemet kører så vi har kontakt med alle vandmålere her.
I Asserballeskov skulle vi være færdige med at montere de nye vandmålere, derefter
mangler vi at etableret kontakten mellem vandmåler og elmåler. SE skal så først
skifte elmålerne i området, derefter begynder arbejdet med at etablere kontakten
mellem vand – og elmåler både software mæssig og signal mæssig. Det kan være
svært, især fordi signalvejen nogle steder kan være lang og kringlet, så der skal

bruges både forstærker og antenner. I Ertebjerg gik der næsten et år med dette
arbejde.
Med hensyn til det nye vandværk! Ja så er vi kommet så langt, at vandbehandlingen
kører, dog er kvaliteten på vandet endnu ikke på plads, så derfor sender vi det ned
til det gamle Skovby værk, som så behandler vandet færdigt. Grundet den måde det
nye værk behandler vandet på, har det aldrig været så rent, som det er nu. Vi regner
med, at i løbet af april er vandet fra det nye værk i orden, så vi kan lukke for de 2
gamle værker, og kun køre med det nye. Det at bygge selve vandbehandlingsdelen
er gået, som det skulle uden de store problemer, men det kan man ikke sige, om det
at bygge huset. Vi er i dag ca. 11 måneder forsinket i forhold til den oprindelige plan,
og det skyldes primært firmaet, som stod for byggeriet. Først var beholderne
utætte, og det tog lang tid, at finde en løsning på problemet. Løsningen var blandt
andet at støbe en ny bund i tankene, herved blev de mindre, end de skulle være.
Tætningen af samlingerne er udført af en specialist fra Randers i samarbejde Vandex
alle tanke er nu tætte og vi har 6 års garanti på dette arbejde. Så var gulvet i hele
bygningen ikke ret og fuld af hulninger, det har man forsøgt at rette op på. Det er
blevet bedre, men alle de steder, hvor der er fyldt på for at rette op på hulningerne,
ses tydeligt, så det er ikke, som jeg havde forventet, det skulle være. Der var mange
andre ting, som vi klagede over, men de er stort set alle blevet udbedret.
Summa summarum så er det, vi har fået, ikke helt det vi var lovet, vi kan selvfølgelig
køre en retssag mod firmaet, men det vil tage lang tid, hvor vi ikke rigtig kan komme
til at køre med værket, og de eneste rigtige vindere er 2 advokater. Så det må være,
som det er, og om føje år er der nok ingen, som ser det mere så derfor:
Kan man ikke få den man elsker, må man elske den man får.
Til gengæld kører det efter planen med at renovere Lysabild, højdebeholderen og
Ertebjerg gamle vandværk, dette arbejde er stort set udført.
Der er blevet lavet to nye boringer ved det nye vandværk i Skovby, vi bibeholder de
2 boringer, vi har ved det gamle værk i Skovby, således at vi nu har 4 boringer. Vi
havde så 7, der skulle lukkes. Men den ene i Asserballeskov, har frugtplantagen fået
lov til at beholde, så der er en, som skal lukkes samt 3 ved Lysabild, de 2 i Ertebjerg
er blevet lukket. Den, der er på Vibøgevej og den i Asserballeskov, vil blive lukket så
snart vejret tillader det, resten når det nye værk kører som det skal.

Som sagt så regner vi bestemt med, at vandkvaliteten fra det nye værk vil være på
plads primo april. Der vil så blive holdt indvielse af værket, hvor alle andelshavere er
velkomne, vi vil sætte en annonce i avisen og på vores hjemmeside med dato og
tidspunkt.

Fremtiden.
Det der kommer til at fylde det næste år, er det nye vandværk. Der skal laves planer
for vedligeholdelse, det kaldes for et ledelsessystem, og er et digert værk. Det
omhandler alle komponenter store som små i hele værket, og skal laves i
samarbejde med Vand Schmidt.
Så skal alle i bestyrelsen, som har lyst, på kursus i, hvordan værket kan overvåges
styres og reguleres. Udover det har vi ikke andre planer end nedrivning af det gamle
Skovby vandværk.
Til slut tak til min bestyrelse for det gode samarbejde vi har, selv om vi er mange, så
er vi enige om, hvad vores mål er: Først og fremmest godt drikkevand og derefter så
billigt som muligt. Selvom vi er mange, så synes jeg at det fungerer rigtig godt og
positivt med mange gode input, så tingene bliver vendt - og set fra mange sider. Så
som jeg ser det, er det en fordel for SØV, og dermed for andelshaverne.
Ligeledes en stor tak til det jeg kalder forretningsudvalget for et rigtigt godt og
udbytterigt samarbejde.
Også en stor tak til vores ansatte Bjarne og Finn for jeres arrangement og
omhyggelighed i arbejdet samt jeres gode måde at være på.
Tak til alle for jeres interesse i SØV.

